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ACTIVITATS    3er TRIMESTRE 2018

Juliol    
 dis-dium 7-8 - El 3.000 del Pirineu.     
    Massís de La Maladeta   

Setembre 
 dimarts 11 -  Diada Nacional. 
    Pujada a la Torre dels Soldats

XX Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat
    30 setembre - 18è Campionat de Catalunya. Agr. E. Talaia
    7 octubre  - 55a Marxeta. Sist. Dufour. C.E. Molins de Rei

   
   
 

Pedraforca 1968
Orígens del Centre Excursionista d’Avinyó

L’any 1968 va ser un any important en molts aspectes. Al món, al nostre país i al nostre poble hi van passar fets que 
van deixar una forta petjada en el futur posterior. És per això, qua ara que estem a l’any 2018 hi ha molts actes per 
per celebrar el cinquantenari de molts d’aquells aconteixements.

Un d’aquests fets ens toca molt d’aprop com a Centre Excusionsita. Com sabeu el Centre va néixer formalment l’any 
1970. Tot i així durant els dos anys anteriors hi va haver una sèrie de sortides a la muntanya en les que hi van partici-
par diversos joves d’Avinyó. Eren sortides compartides amb joves d’altres pobles que ja tenien una certa experiència 
en la muntanya. Aquests avinyonencs intrèpits, animats per les experiències viscudes, van acabar fundant el Centre 
Excursionista d’Avinyó. 

El fet és que el dia 29 de juny de 1968, just ara fa 50 anys, la Magda Macià i la Remei Vilaseca van anar a pujar el 
Pedraforca amb la colla dels Cavallers Caminants d’Olost. Una sortida que aquest grup feia cada any per Sant Pere 
i que acollia un bon grapat d’excursionistes que feien 
l’aproximació en autocar. Entre ells hi havia gent molt 
estimada per nosaltres com el Josep Salvans (Cuca) i 
la Queta Buxó. En aquella sortida van pujar el Pedra-
forca pel cantó de Gòsol i van baixar per la tartera cap 
a Saldes.

Aquest any 2018, també el dia 29 de juny, els prota-
gonistes d’aquella sortida es van trobar de nou al peu 
del Pedraforca per commemorar el 50 aniversari de 
l’ascensió. Van fer un dinar a Gòsol, van visitar diver-
sos indrets al voltant de la muntanya i van recordar els 
excusionistes que ja no hi són.

Aquestes sortides van ser la llavor del nostre Centre i 
és bo recordar-les.

Eudald Vilaseca



EL TRES MIL DE L’ESTIU:  LA MALADETA                                                                                7-8-JULIOL-18

Aquest any la sortida a 
un 3.000 del Pirineu té 
per objectiu pujar a un 
dels pics del Massís de 
La Maladeta el mateix 
massís on hi ha l’Aneto.

El punt de sortida serà 
la Vall de Benasc i 
l’objectiu és pujar el cim 
de la Maladeta (3.308 m) 
o el Pic d’Alba (3.118 
m). Tot depèn de les con-
dicions meteorològiques 
que es trobin.  
                  

ENS EQUIPEM. NOVES ARMILLES CEA
El Centre Excursionista d’Avinyó, juntament 
amb l’empresa KAEMP8848 del Pais Basc, 
volem oferir unes noves armilles tècniques amb 
el logo del CEA per activitats a  muntanya i a 
natura. Les armilles tenen un preu de 55 € i 
farem comanda per tots els socis previa confir-
mació i pagament. 

A finals de juny es podíen veure i provar, al local 
de Centre, els models i talles encarregades. La 
previsió és fer l’encàrrec conjunt aquest més de 
juliol.

AGRESSIÓ AL MÀSTIL DE LA TORRE DELS SOLDATS
El màstil de fusta de l’estelada de la Torre dels Soldats va ser serrat 
a mitjans de juny per uns  brètols que no respecten la llibertat ideo-
lògica ni la llibertat d’expressió. Malauradament els darrers mesos 
estan sovintejant massa les accions de grups radicals de tarannà 
feixista que actuen amb total impunitat sense respectar bens ni per-
sones. Tot i així, la resposta del poble és ferma i contundent, resti-
tuïnt  tot el què s’ha destruït i demostrant la nostra determinació en 
la defensa de la llibertat i la república.

Aquest màstil de fusta va ser col·locat fa més de 25 anys per un 
grup de voluntaris per fer que la senyera catalana onegés sobre el 
nostre poble des d’un lloc emblemàtic. Després, el Centre Excu-
sionista ha anat organitzant cada any una sortida a la Torre dels 
Soldats per celebrar la Diada de Catalunya i renovar la senyera 
o l’estelada.

No defallim. Tornarem a tenir l’estelada amb un nou màstil one-
jant de nou sobre el poble des de la Torre dels Soldats.
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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE VETERANS 2018

El jugador del C. E. Avinyó Ramon Capelles va participar en el Campionat de Catalunya de 

Veterans que, del 19 al 27 de maig, va tenir lloc a l’hotel Alba Seleqtta de Lloret de Mar (la 

Selva), amb la participació de 50 jugadors de tot Catalunya. Després de les 9 rondes de joc, 

es va classificar en el 27è lloc, amb 4,5 punts. 

El guanyador del torneig va ser Ricard Brusi (Sant Cugat), amb 7 punts, seguit de Juan 

Domínguez (Jake) i Carmelo Fernández (G. P. Vilanova), amb 6,5.

CIRCUIT CATALÀ 2018

Entre els mesos de maig i setembre es juguen, per tot Catalunya, els  29 torneigs del Circuit 

Català d’Escacs, uns a ronda diària (14) i d’altres en la modalitat d’escacs actius en un sol 

dia (15). Els del nostre entorn proper són:

La Pobla de Lillet, ronda diària 9 dies, de l’1 al 9 d’agost.

Santpedor, escacs actius, dia 9 de setembre.

Vic, escacs actius, dia 15 de setembre.

Manresa (Fundació Joviat), escacs actius, dia 22 de setembre.

Podeu veure el circuit complet a www.escacs.cat



FESTA MAJOR 2018

XLVI TORNEIG DE PARTIDES RÀPIDES

DIUMENGE 16 DE SETEMBRE, A LES 10 DEL MATÍ

PARTIDES A 5 MINUTS

VÀLID PER AL CIRCUIT DE PARTIDES RÀPIDES DE LA

CATALUNYA CENTRAL (GENERAL I SUB-14)

 TROFEUS PER AL PRIMER, SEGON I TERCER CLASSIFICATS ABSOLUTS,

PRIMER, SEGON I TERCER CLASSIFICATS SUB-14,

PRIMER TRAM D’ELO 1.851-2.000 I PRIMER TRAM D’ELO INFERIOR A 1.851

(no acumulatius)

Obert a tothom. Inscripció gratuïta 

Podeu trucar al 615502564,

 enviar un correu electrònic a ramoncapelles@gmail.com 

indicant: nom, club i Elo del mes d’abril,

 o bé presentar-vos al local de joc: 

carrer del Mig, 23 – Avinyó, mitja hora abans de l’inici del torneig

En el mateix acte es lliurarà a un jugador del Club d’Escacs Avinyó el trofeu 

al millor increment d’ELO juliol 2017-juliol 2018

Redacció: Ramon Capelles     Compaginació: Eudald Vilaseca 

CIRCUIT DE PARTIDES RÀPIDES DE LA CATALUNYA CENTRAL

Toni Careta i Ramon Capelles van participar en el torneig de Balsareny, que es va jugar 

el diumenge 29 d’abril. Toni Careta va participar també en el torneig de Santpedor el dia 3 

de juny.
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INFORMATIU DE LA COLLA DE GRALLERS I TIMBALERS D’AVINYÓ  NÚM. 3 

Com cada any, la Colla de Grallers i 
Timbalers vam participar a la Fira dels 
Matiners, una fira que es remunta a 
l’Avinyó del novembre del 1848 on va 
tenir lloc una batalla entre les tropes 
carlines i isabelines.  

Aquest segon trimestre la colla ha estat 
molt activa. La primera sortida va ser el 
28 d’abril a Hostalric (la Selva). Tot i que 
van haver-hi pocs grallers i que la rua es 
va fer molt llarga, va ser una trobada 
molt enriquidora. 

La segona trobada va ser a Vilassar de 
Dalt l’1 de maig. Va ser una trobada molt 
diferent, ja que era matinal. La rua va ser 
curta segurament per la pluja que havia 
de caure. Tot i això, els grallers vam 
espantar els núvols. 

A la tercera trobada a Vic (Osona), el 26 
de maig, vam tenir una nova 
incorporació a la caixa: el Jofre!  La tarda 
va ser un èxit, la rua va estar molt 
animada. A més, coincidia amb actes 
per la Marta Rovira, actualment exiliada 
a Suïssa. Va ser un dia molt emotiu i 
reivindicatu, i, a part de la trobada,  

Els grallers vam acompanyar les tropes  

carlines dirigides pel general Tristany a 
reclutar homes per la batalla final i 
desfilar pels carrers del poble juntament 
amb els trabucaires. 

 

es varen fer diferents concerts i actes. 

Comencem el juny amb la trobada de 
Bages-Berguedà a Sant Feliu Sasserra. 
És una trobada molt esperada per la 
colla ja que és un retrobament amb les 
colles veïnes. I no ens va fallar, va ser un 
èxit. 

La última trobada d’aquest segon 
trimeste ha estat a Balsereny. Va ser una 
trobada molt diferent perquè la vam 
començar amb el cul a l’aigua, a la 
piscina municipal, i és que ja s’olorava 
l’estiu.  

En aquesta trobada la Núria va ser 
l’encarregada de portar el Jofre, però no 
el nou fitxatge, sinó el bombo que sí, per 
casualitat es diuen igual. I ho va fer molt 
bé! 

 

Colònies a Calafell 
Aquest any innovem amb una cosa mai vista: 
ens en anem de colònies!! Hem aprofitat que 
tenim una trobada en aquest poble de la 
costa i per passar-hi el cap de setmana. Ja us 
explicarem què tal! 

 

Classes de Gralla Estiu 2018 
Aquest estiu començarem una altra vegada a 
fer classes de formació per a gent nova que es 
vulgui iniciar a la gralla, a la caixa i al timbal. 
Grans i petits, noies i noies, gupos i lletjos, 
tothom està més que convidat. Us hi 
esperem! 

 

Comunicat Presos Polítics 
Des de la Colla de Grallers i Timbalers 
d’Avinyó volem expressar el nostre rebuig i la 
nostra condemna a l’existència de presos 
polítics, dels quals n’exigim l’alliberament 
immediat. Jordi Sanchez, Jordi Cuixart, Oriol 
Junqueras, Quim Forn, Carme Forcadell, 
Dolors Bassa i Raül 
Romeva, no us oblidem. 

Fira dels Matiners 2018 

Trobades Geganteres Abril - Juny 
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Redactat per: Joan Bruch, Maria Calafell, Ariadna Carol, Núria Gost i Pere Sucarrats 
Muntatge: Maria Calafell i Ariadna Carol 

Història de la Gralla 
L’origen de la gralla és incert. Com 
qualsevol altre instrument musical, neix 
d’una forma més o menys casual, es 
perfecciona segons lús i les funcions 
específiques i, a vegades, o bé 
desapareix o bé evoluciona per generar 
nous models que perduren segons les 

Hem decidit començar una nova secció 
on progressivament uns anirem 
presentant els membres de la colla. En 
aquesta entrevista us presentem la 
Irene, de 17 anys, que toca la caixa. 
P: Què és el que més t’agrada dels 
grallers? I el que menys?                                     
R: M’agrada el bon ambient i el bon 
rotllo que hi ha entre nosaltres, i el que 
menys els assajos, que no acostumo a 
anar a a cap (culpa meva!). 

Aquest tercer trimestre l’arrenquem 
amb moltes ganes després de la trobada 
gegantera a Balsareny. 

A continuació mostrem els actes on 
participarem des del juliol fins al 
setembre del 2018: 

• 14 de juliol:  Trobada de Gegants 
a Calafell 

• 28 de juliol: Trobada de Gegants 
a Moià 

• Agost: TANCAT PER 
VACANCES 

• 2 de setembre: Trobada de 
Gegants a Artés 

• 15 de setembre: Festa Major 
d’Avinyó  

 

 

exigències socials, estètiques i 
funcionals del moment. Tanmateix, 
alguns folkloristes creuen que la gralla la 
van dur els àrabs, d’altres que va entrar 
per Provença o Occitània provinent dels 
hidús, o també que és un invent de la 
cultura grecollatina.  

 

 

P: Canviaries alguna cosa?                 
R: Crec que no canviaria massa res. 

P: Com ha estat la teva rebuda?          
R: La rebuda va ser bona però em va 
faltar algú que m’ensenyés, tot i que 
després el Joan em va ajudar molt. 

 P: Defineix amb una paraula els 
grallers d’Avinyó.                                           
R: Una paraula? Birres. És broma, 
diversió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgrat no conèier l’origen de 
l’instrument, en trobem referències des 
del 1715. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

L’Entrevista Grallera  
 

Calendari activitats del tercer trimestre de 2018 
 

Foto dels grallers d’Avinyó a la trobada 
de gegants de Vic el 26 de maig. 

Foto d’alguns  grallers d’Avinyó  a la piscina de Balsareny abans de començar la  trobada 
del 16 de Juny 
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